
  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม บูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภ ิ

บาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

ประเทศชาติ 



2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

            3. เป้าหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

           4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2            จ านวน   18,786    คน 

2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน  1,465    คน   

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จ านวน 185 โรงเรียน  / 2 สาขา 

 ประประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 

 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน   19 โรง 

 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน   38 โรง 

 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน   35 โรง 

 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน   90 โรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนขึ้นไป) 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด 
 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 



6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 1,000 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 450 5,000  
 

       กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัท
สร้างการ และ
ค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลก าไรในการท า

โรงเรียน 38 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศน ์



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ 

คน 350 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศน์ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีน 
ที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

โรงเรียน 3 5,000 
 

        กลุ่มนิเทศน ์

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่

ผลงาน 5 5,000   
 

      กลุ่มนิเทศน ์



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สังคม 
 
 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 185 15,000  
 

       กลุ่มนิเทศน ์

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้

โรงเรียน 185 15,000        
 

 กลุ่มนิเทศน ์

9. การติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียน
ที่น าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละ 100 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศน ์



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ไปปรับใช้มีการสรา้ง
ความตระหนักรู้ใน
การป้องกัน 
การทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรยีนที ่
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรยีนด้วย
ความโปร่งใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 

โรงเรียน 1 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศน ์



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและมี
ความเชื่อมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกดิ
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

19 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศน ์

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

โรงเรียน 185 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศน ์

13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต

ร้อยละ 85 200,000 
 

        กลุ่มพัฒนาฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

เขตพื้นท่ีการศึกษา พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

13.1 กิจกรรมสรา้ง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
................................................ 
................................................ 

จ านวนบุคลากรใน.. 
............................. 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
โรงเรียนเข้ารับการ
อบรมร่วมกิจกรรม
สร้างความตระหนัก
ในการป้องกันการ
ทุจริต

คน 180 30,000 
 

        กลุ่มพัฒนาฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

.............................. 

.............................. 
 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
................................................ 
................................................ 

จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมปฏิบตัิธรรม
เสรมิสร้างค่านิยม
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 

คน 180 170,000  
 

       กลุ่มพัฒนาฯ 

13.3 กิจกรรมสรา้งจิตส านึก
สาธารณะ  
................................................ 
................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

................. .......... ..................  
 

       กลุ่ม.......... 

13.4 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
................................................ 
................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
 

................. .......... ..................  
 

       กลุ่ม.......... 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่ม ICT 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ประสิทธิภาพ 
15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับ
การประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรบั
การประเมิน ITA 
 

ร้อยละ 100 15,000  
 

       กลุ่ม ICT 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000  
 

       กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

รวม 400,000           



 


